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Képviselő-testület 2017. április 5-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Kistarcsa Ifjúság tér 3. szám alatti ingatlanon „C” típusú tornaterem építésére, 
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
„Kistarcsa Ifjúság tér 3. szám alatti ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, 
kivitelezése vállalkozási szerződés alapján” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Nemzeti Sportközpontok, Kistarcsa Város Önkormányzata, a Laterex 
Építő Zrt, valamint az E-Builder Épít őipari és Mérnöki Tanácsadó Kft között 
vállalkozási szerződés jött létre 2016. április 7. napján.  

 
A létesítmény építésének kivitelezése folyamán további munkák merültek fel, melyekhez a 
Vállalkozói szerződés módosítása vált szükségessé.  
 
A felmerült munkák a Vállalkozó számára többletköltséget jelentenek, melyek 
vonatkozásában részletes árajánlatot nyújtott be, melyet az NSK jóváhagyott. Az 
árajánlatában szereplő összeg nettó 21 050 686 Ft, mely a szerződés eredeti értékéhez képest 
(282 799 591 Ft +14 139 980 Ft tartalékkeret) 7,44 %-os vállalkozói díjemelkedést jelent. 
Mivel a felmerült munkák nem változtatják meg a szerződés általános jellegét, valamint a 
vállalkozói díj emelkedésének mértéke sem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti 15%-os határt, ezért a szerződés módosításához új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nem szükséges. 
 
A Vállalkozási szerződés értékének változása érinti a teljesítési határidőket, valamint a 
felmerült munkák miatt a fizetési ütemezésre vonatkozó határidők módosítása is szükséges, az 
előterjesztés mellékletként csatolt „Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása” című 
dokumentum szerint. A létesítmény átadás-átvételének végső határideje 2017. április 15. 
napra módosult. 
 
A Vállalkozási szerződés módosítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyásával, a 
Nemzeti Sportközpontok részéről már aláírásra került. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

 

 



Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa Ifjúság tér 3. szám 
alatti ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés 
alapján” tárgyban a Nemzeti Sportközpontokkal, a Laterex Építő Zrt-vel, valamint az 
E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Kft–vel 2016. április 7-én megkötött 
vállalkozási szerződést módosítja a műszaki tartalom, a vállalkozói díj és a határidő 
tekintetében az előterjesztéshez csatolt Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
szerint.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés-módosítás aláírására.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. április 4. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 



 


